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ال�سنة الثانية والع�رشون  -العدد 5968

فيما تبني منشأة للتخزين على بحر عمان؛ وتعرض اإلنتاج في البورصة

إيران ..ال خطط لخفض إنتاج النفط؛ والعائدات تنمو %40

y

الوفاق/دُري��د كري��م -أعلن مس��اعد وزير النفط
االيراني المدير التنفيذي لش��ركة النفط الوطنية،
عل��ي كاردر ،ع��ن تحصي��ل كام��ل لعائ��دات النف��ط
االيراني��ة حالي �اً الت��ي س��جلت نمواً بنس��بة  40بالمئة
عن العام السابق.
وأوض��ح كاردر ،عل��ى هام��ش إب��رام إتف��اق بن��اء
منش��أة تخزي��ن النف��ط بمين��اء جاس��ك المطل على
بحر عمان مساء األحد ،بأن ايران ال تخطط لخفض
إنت��اج النف��ط وتواص��ل وتيرة العملي��ة اإلنتاجية على
نح��و أرج��أت عملي��ات الصيان��ة .وأك��د كاردر أن
التغطي��ة التأمينية الكاملة تجرى للناقالت ،فيما تم
إعتم��اد عدة آلي��ات لتحصيل العوائد النفطية .ولفت
ال��ى أن ش��ركة النف��ط الوطني��ة االيراني��ة طرح��ت
عط��اءات لتطوير عدة حقول نفطية منها حقل أهواز
(جنوب غرب البالد).
وق��ال كاردر :هن��اك أس��اليب مختلف��ة لتحصيل
عائداتنا النفطية بالمس��تقبل ،مؤكداً ان الصفقات
بات��ت تت��م عب��ر المص��ارف وقلم��ا يتم تب��ادل العمالت
ف��ي الوق��ت الحاض��ر .ول��م يتط��رق كاردر ال��ى زبائ��ن
النفط االيراني ،وقال :ان ذلك قد يتم إستغالله من
قب��ل األعداء لعرقلة األم��ور .وأوضح انه تجري حالياً
مباحث��ات لتطوير بعض الحق��ول النفطية مع بعض
الش��ركات بم��ا فيه��ا الروس��ية .وحول تأمي��ن ناقالت
النف��ط االيرانية ،قال مس��اعد وزي��ر النفط :ان ذلك
يت��م بالكام��ل .وح��ول ش��راء الهن��د النف��ط االيران��ي
بالروبية ،قال :ان ذلك لم يحسم بعد.
* بناء منشأة للتخزين على بحر عمان
ه��ذا وو ّقع��ت ش��ركة (مت��ن) التابع��ة لش��ركة
النف��ط الوطني��ة ،وش��ركة (بت��رو أميد آس��يا) ،إتفاقاً
مع ش��ركة محلية يوم األحد ،لبناء منش��أة لتخزين
النفط الخام قرب ميناء جاسك (جنوب شرق إيران)
والمطل على بحر عمان بإستثمار مبدئي قيمته 200
مليون يورو ،بطاقة إس��تيعابية إجمالية قدرها عش��رة

إزدياد واردات اليابان من الخام اإليراني للشهر الخامس على التوالي

ماليي��ن برمي��ل عل��ى أس��اس البن��اء والتش��غيل ونق��ل
الملكي��ة ( .)BOTكم��ا ش��مل اإلتف��اق مجموع��ة

(أميد إلدارة اإلستثمارات) الذي بموجبه سيتم إنجاز
أعمال البناء في غضون ثالث سنوات.

معتبر ًا اآللية املالية األوروبية مع إيران مناسبة أيض ًا لبلدان أخرى

ق��ال نائ��ب وزير الخارجي��ة اإليراني :إن اآللي��ة المالية لالتحاد
األوروب��ي بش��أن المدفوع��ات المالية مع إيران يمكن أن تس��تخدمها
دول أخرى.
وأض��اف عب��اس عراقج��ي ،ف��ي حدي��ث م��ع وكال��ة أنب��اء
(ريانوفوس��تي) الروس��ية ،أم��س االثني��ن( :تفاصي��ل الخط��ة غي��ر
واضحة بعد ألن المش��كلة صعبة للغاية ..في الوضع الحالي يجب
ح��ل المس��ائل التقني��ة والقانوني��ة له��ذه اآللي��ة) .وتاب��ع( :نعرف أن
هن��اك عناص��ر تحاول من��ع هذه اآللية من االنط�لاق وانهم يضعون
العقبات أمام هذه العملية؛ لكننا نأمل أن يتم إطالق اآللية المالية
إليران وأوروبا قبل تنفيذ الحزمة الجديدة من العقوبات األمريكية
ضد ايران في نوفمبر).
وق��ال نائب وزي��ر الخارجية :إن العقوبات الجديدة أثرت بش��كل
كبي��ر عل��ى س��عر النفط ف��ي الس��وق العالمي��ة .وع��ن التصريحات

الت��ي صدرت مؤخراً عن ترام��ب لمواجهة صادرات النفط اإليرانية،
ق��ال عراقج��ي( :لس��ت خبي��راً في ه��ذه القضية؛ لكن أعتق��د أن هذا
الموضوع -ارتفاع أسعار النفط بسبب العقوبات -أمر بديهي).
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول م��ا إذا كان��ت إي��ران س��تنفذ التهديدات
بإغ�لاق مضي��ق هرم��ز ،ق��ال عراقج��ي( :ه��ذا لي��س تهدي��داً ..إنه��ا
حقيق��ة ..م��ن الواض��ح أن جمي��ع دول الخلي��ج الفارس��ي تري��د بي��ع
نفطها وإن العالم بحاجة الى النفط والطاقة في المنطقة ..ولهذا
الس��بب ،يجب علينا بذل كل جهد لضمان أن تكون جميع البلدان
في المنطقة راضية عن تنفيذ اإلتفاقات ،ويجب أن يكون أي إتفاق
شامل).
وأش��ار مس��اعد وزير الخارجية إلى أن إيران تعمل مع شركائها
إلنش��اء آلي��ة ثنائي��ة لبي��ع النف��ط ،ويج��ري التحقي��ق ف��ي إمكاني��ة
إنشاء نظام مثل (سويفت) لإللتفاف على العقوبات األمريكية.

رفع القوة الشرائية للمواطنني
باملوازنة اإليرانية

إنتاج الصلب الخام في إيران ينمو %10
أظه��رت بيان��ات تتعل��ق بالمنتج��ات والصناعات التعدينية تس��جيل
إنت��اج الصل��ب الخ��ام االيراني نمواً بنس��بة  10بالمئة في  4ش��هور خالل
فت��رة  21م��ارس /آذار حت��ى  22يولي��و /تم��وز  2018بارتف��اع  10بالمئ��ة
ع��ن الفت��رة المناظرة  .2017وأوضحت البيانات ،الصادرة أمس االثنين،
أن إنت��اج الصل��ب الخ��ام بل��غ 44ر 7ملي��ون طن ف��ي الش��هور األربعة التي
ش��هدت تس��جيل المنتج��ات الفوالذي��ة 196ر 6ملي��ون ط��ن أيض �اً .وبل��غ
إنت��اج النح��اس الكاث��ودي بالفت��رة المذك��ورة 4ر 74أل��ف ط��ن بنمو 62
بالمئة ،وس��بائك األلمنيوم 3ر 123ألف طن بنمو  8بالمئة ،واأللومينا
 82ألف طن بنمو 6ر 0بالمئة .كما سجل خام الحديد 587ر 12مليون
طن ،والفحم الحجري المكثف 8ر 491ألف طن.

حجم التبادل التجاري بني إيران وقرغيزيا ينمو بنسبة %12

أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة (تواني��ر) الحكومي��ة لت��ولید ونق��ل وتوزي��ع
الكهرب��اء ،ع��ن تحقي��ق فائض في تولي��د الطاق��ة الكهربائية بعد إنخف��اض ذروة اإلحمال
 16ألف ميغاواط.
وأوضح محمد حس��ن متولي زادة ،في تصريح أمس االثنين ،ان ذروة اإلحمال هبطت
حالياً لنحو  42ألف ميغاواط ،نزو ً
ال من ذروة االستهالك التي تجاوزت  58ألف ميغاواط
في فصل الصيف ( 21مارس /آذار حتى  22سبتمبر /أيلول) .وأكد أن استهالك الكهرباء
شهد انخفاضاً على وقع انتهاء فصل الصيف وتدني استخدام الطاقة الكهربائية ،ما دفع
ذلك الى تسجيل فائض في اإلنتاج.

ملاذا يضغط ترامب على السعودية لرفع إنتاج النفط؟

ق��ال س��فير قرغيزي��ا لدى اي��ران أوزابي��ك عبدالرزاق أوف ،ف��ي تصريح لمراس��ل (إرنا) ،يوم
األحد :إن حجم التعامل التجاري بين البلدين شهد نمواً بنسبة  12بالمئة خالل العام الحالي.
وأض��اف عبدال��رزاق أوف :ان قيم��ة التب��ادل التج��اري بي��ن ايران وقرغيزي��ا بلغت خالل
الع��ام الماض��ي  60ملي��ون دوالر؛ موضحاً ان  68بالمئة من هذا المبلغ يعود الى الصادرات
االيرانية بما يش��مل دهانات بوليس��تر ،ومواد البناء ،وأنواع المجففات والفواكه ،وقال :ان
ايران تستورد في المقابل من بالده خردة األلمنيوم ،وأنواع األحجار المنجمية ،وقطع غيار
السيارات ،والبقوليات والماشية.
وف��ي مع��رض اإلش��ارة الى التحديات أم��ام التعاون التجاري المش��ترك ،قال عبدالرزاق
أوف :ان ع��دم إقام��ة رحالت جوية مباش��رة يؤدي الى بطء العالق��ات التجارية؛ متطلعاً الى
ح��ل ه��ذه المش��كلة قريب �اً .ودع��ا الس��فير القرغي��زي الجمهوري��ة االس�لامية االيراني��ة الى
التع��اون االس��تثماري ف��ي كافة المج��االت وبما يش��مل الزراعية واالقتصادي��ة والصناعية
والثقافية مع بالده.

قطر ..اإلحتياطي األجنبي يرتفع ألعلى مستوى منذ الحصار
أظه��رت بيان��ات رس��مية ،األح��د ،ارتف��اع احتياط��ي النق��د األجنب��ي لمص��رف قط��ر
المركزي بنس��بة 8ر % 0في أغس��طس /آب الماضي مقارنة بالش��هر السابق له ،ويعد ذلك
أعلى مستوى له خالل  15شهراً.
وأوضحت بيانات المصرف ،المنشورة على موقعه اإللكتروني ،أن االحتياطي األجنبي
ارتف��ع إل��ى 4ر 166ملي��ار ري��ال قط��ري (7ر 45ملي��ار دوالر) الش��هر الماض��ي ،مقارن��ة بنحو
1ر 165مليار ريال (3ر 45مليار دوالر) في يوليو /تموز السابق له.
وعل��ى أس��اس س��نوي ،ارتف��ع احتياطي قط��ر بنس��بة 3ر % 17مقاب��ل 8ر 141مليار ريال
( 39مليار دوالر) في أغس��طس /آب  .2017ويعد االحتياطي المحقق في الش��هر الماضي
عن��د أعل��ى مس��توى منذ مايو /أيار  ،2017قبل ش��هر واحد من بدء األزم��ة الخليجية التي
فرضت فيها كل من السعودية واإلمارات والبحرين ،باإلضافة إلى مصر حصاراً على قطر.
وقد تركت إجراءات الدول األربع في البداية تأثيرات اقتصادية س��لبية على الدوحة؛
لك��ن مؤش��رات االقتص��اد القطري اس��تعادت توازنها تدريجياً ،وفق أرقام رس��مية صدرت عن
وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

عل��ى ش��كل حمول��ة خمس��ة آالف برمي��ل ومجم��وع
مليون برميل.
وأض��اف كاردر ،ف��ي حدي��ث م��ع مراس��ل (إرن��ا)،
بش��أن موع��د ب��دء ع��رض النف��ط الخ��ام ف��ي س��وق
البورص��ة :نح��ن نراج��ع حالي �اً ونعم��ل عل��ى إع��داد
التعليم��ات لع��رض النفط ف��ي بورصة الطاق��ة والتي
س��تتم مراجعته��ا ف��ي بعض الحاالت .وص��رح كاردر،
وه��و مدي��ر ش��ركة النف��ط الوطني��ة ،ع��ن الق��رار
النهائ��ي لتس��وية أم��وال بي��ع النف��ط ( 20ف��ي المئ��ة
م��ن الري��ال و 80ف��ي المئة من العمل��ة الصعبة والذي
ط��رح س��ابقاً) ،ونح��ن نراجع��ه م��رة أخ��رى؛ ولك��ن ل��م
يت��م اإلنته��اء منه بعد .وقال مس��اعد وزير النفط :إن
النف��ط الخ��ام ال��ذي يت��م عرضه ف��ي البورصة س��يتم
تخصيصه بالكامل للتصدير.
* إزدياد واردات اليابان
إل��ى ذل��ك ،أعلن��ت وزارة االقتص��اد والتج��ارة
الياباني��ة ،ب��أن واردات الياب��ان م��ن النف��ط الخ��ام
االيران��ي ق��د ازدادت للش��هر الخام��س عل��ى التوال��ي
رغ��م الحظ��ر األميرك��ي .وأوردت صحيف��ة (ياب��ان
تايم��ر) ،نق�ل ً
ا ع��ن وزارة االقتصاد والتج��ارة اليابانية،
ان واردات اليابان من النفط الخام االيراني في ش��هر
آب /أغس��طس قد ازدادت مقارن��ة مع الفترة المماثلة
من العام الماضي بنسبة  65بالمائة.
ووفق �اً إلحصائي��ات الوزارة ،فان اليابان اس��توردت
من ايران خالل شهر آب  3ماليين و 390ألف برميل من
النفط الخام بما يعادل  177ألفاً و 500برميل يومياً.
وحول الس��بب في هذه الزيادة ،احتملت الصحيفة أن
المصاف��ي اليابانية تعمل على ش��راء وتخزين كمية
أكب��ر من النف��ط االيراني قبل حل��ول موعد الحظر
النفط��ي األميرك��ي ف��ي  4نوفمب��ر الق��ادم .وكان��ت
الياب��ان ق��د طلب��ت من أمي��ركا إعفاءها م��ن الحظر
النفط��ي على ايران نظرا لحاج��ة المصافي اليابانية
للنفط الخام االيراني.
ويأت��ي ذل��ك ف��ي الوق��ت ال��ذي أعل��ن الرئي��س
األميرك��ي دونال��د ترام��ب إع��ادة ف��رض الحظ��ر
عل��ى قط��اع النف��ط االيران��ي وس��ريانه ف��ي نوفمب��ر/
تش��رين الثان��ي المقبل ،في إطار ما يس��مى (تصفير)
الص��ادرات االيرانية التي يش��كك المحللون بنجاعة
ه��ذه السياس��ة عل��ى خلفية زيادة الطلب في األس��واق
العالمي��ة وع��دم وجود الطاق��ة الفائض��ة التي تعوض
إمدادات النفط االيراني.

إيران تحقق فائض ًا في توليد الطاقة الكهربائية

عراقجي :إغالق مضيق هرمز حقيقة ..وليس تهديد ًا

أعلن رئيس منظمة الموازنة والتخطيط ،محمد باقر نوبخت،
أن موزان��ة الس��نة المالية القادمة الت��ي تبدأ  21مارس /آذار ،2019
س��تركز عل��ى تعزي��ز الق��وة الش��رائية للمواطني��ن الت��ي تعرض��ت
النخفاض.
وأوض��ح نوبخ��ت ،على هام��ش اجتماع بغرفة التج��ارة االيرانية
أم��س االثني��ن ،ان الحكوم��ة تج��ري سياس��ات إلدارة س��وق ص��رف
العم�لات األجنبي��ة وأن البن��ك المرك��زي االيران��ي س��يعمل
على إنجاحها.

* عرض اإلنتاج في البورصة
ف��ي س��ياق آخر ،ق��ال المدي��ر التنفيذي لش��ركة
النف��ط الوطني��ة :آمل بب��دء عرض النف��ط الخام في
البورص��ة األس��بوع المقب��ل ،وفي هذه الحالة س��يكون

رأت صحيف��ة (فرانكفورت��ر الغماين��ة
تس��ايتونغ) النخبوي��ة األلماني��ة واس��عة
االنتش��ار أن الس��ر خل��ف الضغ��وط الت��ي
يمارس��ها الرئي��س األميرك��ي دونال��د
ترم��ب عل��ى الس��عودية -لزي��ادة إنتاجه��ا
م��ن النفط به��دف خفض األس��عار -يعود
إل��ى التوقي��ت الذي اختاره س��اكن البيت
األبيض لممارس��ة هذه الضغوط ،ويتعلق
األم��ر بانتخاب��ات التجدي��د النصف��ي

للكونغ��رس .وأش��ار كريس��تيان زي��د
نبي��دل ،المحل��ل االقتص��ادي للصحيف��ة،
بعدده��ا الص��ادر أم��س االثني��ن ،أش��ار إلى
أن ترام��ب م��ارس ضغوط �اً -أطلقه��ا عب��ر
تغري��دات متتالي��ة هاج��م فيه��ا منظم��ة
ال��دول المص��درة للنف��ط (أوب��ك) األي��ام
الماضي��ة -باتصال��ه الس��بت الماض��ي
بملك الس��عودية س��لمان ب��ن عبدالعزيز،
ومطالبت��ه بالعم��ل عل��ى زي��ادة إنت��اج
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ب�لاده م��ن النف��ط لتهب��ط أس��عاره الت��ي
قفزت بشدة.
وأش��ار الكات��ب زي��د نبي��دل إل��ى أن
مطالب��ة الرئي��س األميرك��ي ع��دة م��رات
عب��ر تغريدات��ه عل��ى تويت��ر خ�لال األيامالماضي��ة للس��عودية ودول أخرى بمنظمة
أوبك ،باتخاذ خطوات نحو خفض أسعار
الخ��ام -ل��م تؤد إلقن��اع أعض��اء المنظمة.
وأوض��ح أن ه��ذا ظه��ر بإع�لان دول أوب��ك
وروس��يا -بخت��ام اجتماعه��م األخي��ر ف��ي
الجزائ��ر -ع��دم زيادة اإلنت��اج ،وهو ما أدى
مباش��رة لتج��اوز مس��توى ثماني��ن دوالراً
للبرمي��ل ووص��ول الس��عر بع��د ذل��ك إلى
 83دوالراً للبرميل.
وخل��ص المحل��ل االقتص��ادي إل��ى أن
ه��دف ترام��ب م��ن ضغوط��ه المتواصل��ة
عل��ى الس��عودية وملكه��ا هو دف��ع الرياض
الستغالل ثقلها الكبير داخل أوبك لمنع
ارتفاع أس��عار الوق��ود بالوالي��ات المتحدة
خاصة خالل انتخابات التجديد النصفي
للكونغرس التي س��يتم فيها انتخاب جزء
م��ن مجلس��ي الن��واب والش��يوخ ،ويتوق��ع
أن تعب��ر ع��ن توجه��ات األميركيي��ن إزاء
ترامب وإدارته.
ونب��ه إلى أن اس��تبعاد أعض��اء منظمة
(أوب��ك) زي��ادة فوري��ة بحج��م اإلنت��اج
تضاف��ر مع تهدي��د العقوب��ات األميركية
الجدي��دة إلي��ران إلح��داث زي��ادة كبي��رة
بأسعار الخام األيام الماضية.

طهران ودمشق تبحثان
التعاون إلعادة محطة
توليد حلب الحرارية
إلى الخدمة
طهران/سانا -بحث وزير الكهرباء السوري
محم��د زهي��ر خربوطل��ي ،م��ع مستش��ار النائب
األول للرئي��س اإليران��ي رئي��س لجن��ة تنمي��ة
العالق��ات االقتصادي��ة الس��ورية-اإليرانية-
العراقي��ة حس��ن دانائ��ي فر ،س��بل وآلي��ات تعزيز
التع��اون االس��تراتيجي ف��ي مج��ال القط��اع
الكهربائي.
وأك��د الجانب��ان ،خ�لال المباحث��ات جرت
يوم االثنين في طهران بحضور ممثلي ش��ركة
(اي بي آر س��ي) التابعة لوزارة الطاقة اإليرانية،
والس��فير الس��وري ف��ي طه��ران عدن��ان محمود،
العزم المشترك على االستفادة من اإلمكانيات
الموج��ودة والمتواف��رة وبن��اء ش��راكة كامل��ة
بين الش��ركات الس��ورية واإليرانية بمش��اركة
القطاعي��ن الع��ام والخ��اص واتخ��اذ خط��وات
عملي��ة لتحقيق قف��زة نوعية في مجال القطاع
الكهربائي.
وأش��ار خربوطلي إلى أهمية محطة توليد
حل��ب الحرارية وإع��ادة صيانتها وتأهيلها نظرا
إلى أن مدينة حلب مدينة صناعية مهمة ،وقال:
(نعم��ل جاهدي��ن إلعادة المحطة إل��ى الخدمة
بطاقة  1065ميغاواطاً) .كما شدد خربوطلي
عل��ى أهمي��ة التع��اون بي��ن ش��ركة (اي ب��ي آر
س��ي) ووزارة الكهرب��اء ،وقال( :س��تتم االس��تفادة
م��ن الخب��رات المتواف��رة ل��دى ه��ذه الش��ركة
ف��ي رف��د القط��اع الكهربائ��ي في س��ورية وأنه تم
االتف��اق عل��ى عقد لقاءات ثنائي��ة بين الخبراء
من كال الجانبين لدراسة ما يحتاجه القطاع
الكهربائي السوري).
وأوضح خربوطلي أنه طلب من إدارة شركة
(اي ب��ي آر س��ي) الت��ي تعم��ل ف��ي مج��ال البن��اء
والتعمي��ر واإلص�لاح والتركي��ب والتصمي��م
اإلس��راع بتقدي��م عرضه��ا الفن��ي والمال��ي بم��ا
يخ��ص محط��ة تولي��د حل��ب الحراري��ة كح��د
أقصى خالل  60يوماً من تاريخه.
م��ن جانب��ه ،أك��د دانائ��ي ف��ر اس��تعداد
الش��ركات اإليراني��ة الكام��ل للتع��اون م��ع
الجان��ب الس��وري في مجال القط��اع الكهربائي
ف��ي س��ورية ،الفت �اً إل��ى أن زي��ارة وزي��ر الكهرب��اء
مهم��ة جداً في الوقت الراهن وس��تترجم عملياً
م��ن خ�لال اإلتفاقي��ات الحاصل��ة وم��ن خ�لال
الرغبة الصادقة لدى الجانبين في العمل لدعم
القطاع الكهربائي في سورية.
وف��ي تصري��ح ل��ه عق��ب المباحث��ات ،ب ّي��ن
الوزير خربوطلي أن اللقاء مع الجانب اإليراني
تن��اول المش��اريع الت��ي تخ��ص المنظوم��ة
الكهربائية السورية وكان التركيز حول إعادة
محطة توليد حلب الحرارية إلى الخدمة.
م��ن جهت��ه ،أك��د دانائ��ي ف��ر ،ف��ي تصري��ح
مماث��ل ،أن اللق��اء م��ع وزي��ر الكهرب��اء كان
مهم �اً ومثم��راً ،وت��م خالل��ه الحدي��ث ع��ن نق��ل
التكنولوجي��ا والخب��رات إل��ى الجانب الس��وري،
مش��يراً إلى أهمية الربط الكهربائي بين سورية
وإي��ران والعراق ولبنان نظراً ألهميته الخدمية
واالقتصادية للمنطقة وشعوبها.

